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V-125/2833/2012. sz. határozat

Tárgy: A Szinva-Népkerti Óvoda névváltoztatása és alapító okiratok módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Szinva-Népkerti  Óvoda 
névváltoztatására  és  alapító  okiratok  módosítására”  című előterjesztést  és  az  alábbi  határozatot 
hozza:

1.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szinva-Népkerti Óvoda  Alapító  Okiratának 
módosítását 2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- az intézmény neve szövegből „Szinva-Népkerti Óvoda„ szövegrész,
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből      

„Hadirokkantak u.: 210 fő (1 cs. tornaszoba)” szöveg.

Az Alapító Okirat kiegészül:

   - az intézmény neve szövegrész „Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda„ szöveggel,
-  az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám részt „Hadirokkantak u.: 200 fő” 

szöveggel.
     
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 1.

2.)A  Közgyűlés  az  Avas  és  Környéke  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság Alapító  Okiratának 
módosítását 2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (2. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a hozzá 
tartozó, önállóan működő óvodákkal szöveg részből „Szinva-Népkerti Óvoda„ szöveg.

Az Alapító Okirat kiegészül: 
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a hozzá 
tartozó, önállóan működő óvodákkal részben „Eszterlánc  Néphagyományőrző 
Óvoda„ szöveggel.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

      Határidő:           2012. szeptember 1.



3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldését.

       Felelős: Polgármester
       Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Közreműködik:                        Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:      A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

4.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének megfelelően – a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:      Polgármester
Végrehajtásért felelős:             Humán Főosztály 
Közreműködik:     az érintett intézmény vezetője
Határidő:      Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

K.m.f.
Dr. Csiszár Miklós sk.       Dr. Kriza Ákos sk. 
           jegyző            polgármester

A kiadmány hiteléül
kiadó


